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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ
Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 - 24) на ЕУРОХАУС АД, Скопје (во
понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31
декември 2018 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените во главнината и
извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени
политики и останати белешки.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна
Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на
финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е
резултат на измама или грешка.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија.
Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во
Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја
планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека
финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските
извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот
ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на
финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни
на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на
Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени
политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и
оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат
основа за нашето ревизорско мислење.
(продолжува)
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Во илјади денари)
Белешка

31 декември
2018

31 декември
2017

Приходи од камати
Расходи за камати
Нето приходи од камати

5
5
5

Приходи од провизии и надоместоци
Расходи за провизии и надоместоци
Нето приходи од провизии и надоместоци

6
6
6

15,769
(858)
14,911

5,384
(565)
4,819

7
15, 16
8

(2,910)
(48)
(11,688)
(2)

14
(2,475)
(29)
(2,405)
(4)

Останати приходи
Трошоци за вработените
Амортизација
Останати расходи
Негативни курсни разлики, нето
Добивка пред оданочување
Данок на добивка

135
135

515
9

Нето добивка за годината
Останата сеопфатна добивка
- Проценка на опрема

Вкупна сеопфатна добивка за годината
Основна заработка по акција (во денари)

252
252

10

55

(268)

(28)

247

27

-

97
97

247

124

1.23

0.13

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи
и треба да се читаат во врска со истите.
Овие финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 28 февруари
2019 година.
Одобрено од,
Стефан Степановски
Извршен директор

Ева Сарџоска
Овластен сметководител на Друштвото
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНАСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2018 година
(Во илјади денари)

Белешка
СРЕДСТВА
Тековни средства
Пари и парични еквиваленти
Побарувања од купувачи
Повеќе платен данок на добивка
Останати побарувања
Вкупно тековни средства
Нетековни средства
Финансиски средства расположливи за продажба
Нематеријални средства
Опрема
Вкупно нетековни средства

11
12
13

14
15
16

31 декември
2018

31 декември
2017

6,759
1
300
7,060

4,528
890
30
857
6,305

120
447
523
1,090

120
447
410
977

8,150
ВКУПНО СРЕДСТВА
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ
Тековни обврски
Обврски спрема добавувачи
Обврски за данок на добивка
Останати обврски
Вкупно тековни обврски
Капитал
Акционерски капитал
Ревалоризациони резерви
Акумулирана загуба
Вкупно главнина
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

7,282

17
18

19

596
228
14
838

12,359
1,554
(6,601)
7,312
8,150
6,759

205
12
217

12,359
1,554
(6,848)
7,065
7,282

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи
и треба да се читаат во врска со истите.
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Во илјади денари)
Уплатен
капитал

Законски
резерви

Акумулирана
добивка

Вкупно

Состојба на 1 јануари 2017
Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка

12,359
-

1,457
97

(6,875)
27
-

6,941
27
97

Состојба на 31 декември 2017

12,359

1,554

(6,848)

7,065

-

-

247
-

247
-

12,359

1,554

(6,601)

7,065

Добивка за годината
Останата сеопфатна добивка
Состојба на 31 декември 2018

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба
да се читаат во врска со истите.
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Во илјади денари)
Белешка
Парични текови од оперативни активности
Добивка пред оданочување
Усогласување за:
Амортизација
Отписи на побарувања

Зголемување на побарувања од купувачи и останати
побарувања
Зголемување / (намалување) на обврските кон
добавувачите и останатите обврски
Платен данок на добивка
Нето (одливи) / приливи од оперативни активности
Парични текови од инвестициони активности
Одливи за набавка на опрема
Нето одливи користени за инвестициони активности

31 декември
2018

31 декември
2017

515

55

48
1,821
2,384

29
84

(375)

(108)

393
(10)
2,392

(58)
(74)
(156)

(161)
(161)

(41)
(41)

Нето (намалување) / зголемување на пари и парични
еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари

11

2,231
4,528

(197)
4,725

Пари и парични еквиваленти на 31 декември

11

6,759

4,528

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи
и треба да се читаат во врска со истите.
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

1.

ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ
Брокерската куќа Еурохаус АД, Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е акционерско
друштво, основано на 15 април 2008 година, како брокерско друштво во Република Северна
Македонија.
Основната дејност на Друштвото е:
• купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
• дејствување како покровител при котација;
• инвестиционо советување;
• прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на
хартии од вредност.
Во текот на 2018 година Друштвото се занимава со тргување на долгорочни хартии од вредност во
име и за сметка на клиентите и обезбедување на приходи од провизии и надомести од таквите
тргувања. .
Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2018 година е 3 вработени (31 декември 2017: 5
вработени).

2.

ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

(а)

Изјава за согласност
Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско
известување, кои што се применуваат во Република Северна Македонија.

(б)

Основи за подготовка на финансиските извештаи
Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за
хартии од вредност (објавен во Службен весник на РСМ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13,
188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, и 23/16), Законот за трговски друштва (објавен во Службен
весник на РСМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и 195/18) и Правилникот
за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009 и 164/2010), кадешто
беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ
8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на
Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до
КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа
издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17,
КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во
Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ
(вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа
неколку пати ажурирани.
Последното ажурирање беше во декември 2010 година.
Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во
Службен весник на Република Северна Македонија.
Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако
не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.
Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените
политики наведени во белешката 3.
Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски
денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна
Македонија.
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

3.

ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1

Признавање на приходи од надоместоци и провизии
Друштвото евидентира приходи од надоместоци и провизии. Приходите се евидентирани со
примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на
нивното настанување. Приходите од надоместоци и провизии се признаваат во моментот кога
трансакциите се извршени.

3.2

Износи искажани во странска валута
Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните
курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.
Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во
периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во
денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3

Финансиски инструменти
Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото
станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и
финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.4.1 Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба
Вложувања расположливи за продажба вклучуваат вложувања во акции на друштва каде
Друштвото нема контрола и значајно влијание. Вложувања во хартии од вредност расположливи за
продажба се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата.
3.4.2 Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на
извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити
во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на
незначителен ризик од промена на нивната вредност.
3.4.3 Побарувања од купувачи
Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред
одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги
побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат
по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба
поради оштетување.
Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат
објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се
евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за
наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како обезвреднето.
Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за
исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на
сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно
отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во
сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и
загубата.
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БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
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3.

ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4

Финансиски инструменти (продолжение)

3.4.4 Обврски кон добавувачи и останати обврски
Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при
што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна
вредност.
Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на
финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период.
Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични
плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето
сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.
3.5

Опрема
Опремата почетно се евидентира според набавна вредност. Иницијалниот трошок се состои од
набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може
да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно
способно на начин предвиден од страна на раководството. Набавениот софтвер, кој што
претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.
Трошоците за одржување и поправки се признаваат во добивката и загубата во периодот во кој
настанале.
Опремата последоватенлно се евидентира по ревалоризирана набавна вредност, која што ја
претставува проценетата вредност, намалена за акумулираната амортизација и последователните
акумулирани загуби поради обезвреднување.
Во 2017 година, вредноста на опремата беше предмет на процена од страна на независен
проценител. Според сметководствената политика на Друштвото, овие средства редовно ќе бидат
предмет на процена, секои 3-5 години.
Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во
останатата сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена
загуба од ревалоризација во добивката и загубата, во кој случај зголемувањето на вредноста се
признава во добивката и загубата до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на
сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во добивката и
загубата до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на
претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани
за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.
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3.

ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5

Опрема (продолжение)
Амортизација
Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира
набавната вредност или ревалоризираната вредност на опремата во текот на нивниот проценет
корисен век. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на
секоја година, а ефектите на сите промени се применуваат проспективно.
Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:
Средства
Опрема и деловен инвентар
Компјутери

Стапки
10%-20%
25%

Одредувањето на корисниот век на траење на опремата се заснова на претходно искуство со
слични средства, како и на антиципираниот технички развој и промените на кои влијаат голем број
економски или индустриски фактори. Адекватноста на одреден корисен век на траење се
преиспитува на годишно ниво или кога постои индикација дека дошло до значајни промени на
факторите кои претставувале основа за одредување на корисниот век на траење.
Методот на амортизација, корисниот век и резидуалната вредност се проценуваат на крајот на
секој период на известување и кога е тоа потребно, се прави нивна корекција.
3.6

Нематеријални средства
Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер и останати права кои се
капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба.
Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век на средството со годишна
стапка на амортизација од 20%-25%.

3.7

Оданочување
Тековен данок на добивка
Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во
Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот
данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната
добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се
однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за
целите на оданочувањето.
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2018 и 2017 година,
Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на
остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви
или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.
Одложен данок на добивка
Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и
обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при
пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.
Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено
даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои
веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе
може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.
Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да
се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а
произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на
периодот на известување.
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3.8

Користи за вработените
Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се
плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси
претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените
извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.
Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на
двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и
јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото
евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира
таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за
пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на
условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие
користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие
обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања
што ќе се направат во иднина.

4.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ
Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни
претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираните
вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски
на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати
во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се
расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати
можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што
следува:
Објективна вредност
Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се
определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува
професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се
користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се
прикажани во Белешка 20.9.
Корисен век на средствата
Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за
амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот
корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените
претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата
во поширокото опкружување и индустријата.
Обезвреднување на финансиските средства
Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат
од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат
при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања
се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната
способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги
вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати.
Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните
побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното
ниво на евидентираните резервации за загуби поради оштетување.
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5.

НЕТО ПРИХОДИ ОД КАМАТИ
Во илјади денари
За годината што завршува на
31 декември
31 декември
2018
2017
Приходи од камати:
Приходи од камати од депозити
Приходи од камати од тековни сметки
Расходи за камати:
Расходи за камати

6.

124
128
252

105
30
135

-

-

252

135

НЕТО ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТОЦИ И ПРОВИЗИИ
Во илјади денари
За годината што завршува на
31 декември
31 декември
2018
2017
Приходи од надоместоци и провизии:
Приходи од надоместоци од брокеража
Расходи од надоместоци и провизии:
Провизија за платен промет
Останати расходи за надоместоци

15,769
15,769

(307)
(551)
(858)
14,911

7.

5,384
5,384

(79)
(486)
(565)
4,819

РАСХОДИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ
Во илјади денари
За годината што завршува на
31 декември
31 декември
2018
2017
Бруто плати
Регрес за годишен одмор

2,827
83

2,415
60

2,910

2,475
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8.

ОСТАНАТИ РАСХОДИ
Во илјади денари
За годината што завршува на
31 декември
31 декември
2018
2017
Интелектуални услуги
Закуп
Трошоци за службени патувања
Комуникациски расходи
Книговодствени, адвокатски и нотарски услуги
Репрезентација
Енергија
Гориво
Материјали
Комунални услуги и вода
Осигурување
Индиректни даноци и членарини
Административни и судски такси
Отписи на побарувања
Останато

9.

7,964
400
229
220
108
270
55
77
225
14
100
194
9
1,821
2

1,254
399
91
138
117
112
59
47
30
17
8
7
3
123

11,688

2,405

ДАНОК НА ДОБИВКА
Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно
извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин:
Во илјади денари
За годината што завршува на
31 декември
31 декември
2018
2017
Добивка пред оданочување
Даночен ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или
неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка

515

55

1,950

210

Основица за данок на добивка

2,465

265

247

27

47.96%

49.09%

Данок на добивка по стапка од 10%
Ефективна стапка за данок на добивка

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2009 година,
остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се
оданочуваше во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други
распределби од добивката, без оглед на тоа дали се во паричен или непаричен облик, кои се
оданочуваат во моментот на нивната исплата.
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2018 година и 2017 година,
Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на
остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви
или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка, како и намалување на даночната
основица за дивиденди оданочени кај исплатувачот.
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10.

ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА
Заработката по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на располагање на
акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на
годината.
Пресметката на пондерираниот просечен број на акции во текот на годините што завршуваат на 31
декември 2018 и 2017 година е како што следи:

Од 1 јануари 2017 до 31 декември 2017

Број на
издадени
обични
акции

Денови од
датум на
издавање
во однос на
вкупен број
на денови

Просечен
пондериран
број на
обични
акции

201,000

366/366

201,000

Вкупно на 31 декември 2017
Од 1 јануари 2018 до 31 декември 2018

201,000
201,000

365/365

Вкупно на 31 декември 2018

201,000
201,000

Заработката по акција е пресметана како што следува (нето добивка во илјади денари, основна
заработка по акција – во денари).
Заработка по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на располагање на
акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на
годината.
Во илјади денари
За годината што завршува на
31 декември
31 декември
2018
2017
Нето добивка за имателите на обични акции
Просечен пондериран број на обични акции
Основна заработка по акција (во денари)

11.

27
201,000

1.23

0.13

31 декември
2018

Во илјади денари
31 декември
2017

2,652
4,107

621
3,907

6,759

4,528

31 декември
2018

Во илјади денари
31 декември
2017

1
-

3
887

1

890

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Тековни сметки во денари
Орочени депозити во денари до 90 дена

12.

247
201,000

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
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13.

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА
31 декември
2018

Во илјади денари
31 декември
2017

300
-

857

300

857

Разграничени трошоци
Побарувања од вработените

14.

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА
Финансиските средства расположливи за продажба во износ од 120 илјади денари на 31 декември
2018 година (31 декември 2017: 120 илјади денари) во целост се однесуваат на акции на
Друштвото во Централен Депозитар на Хартии од Вредност.

15.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Движењето на нематеријалните средства во 2018 година е како што следи:
Софтвер и
лиценци

Во илјади денари
Останати
права
Вкупно

Набавна вредност
Салдо на 1 јануари 2017

884

1,438

2,322

Салдо на 31 декември 2017

884

1,438

2,322

Салдо на 1 јануари 2018

884

1,438

2,322

Салдо на 31 декември 2018

884

1,438

2,322

Исправка на вредноста
Салдо на 1 јануари 2017
Трошок за годината

884
-

991
-

1,875
-

Салдо на 31 декември 2017

884

991

1,875

Салдо на 1 јануари 2018
Трошок за годината

884
-

991
-

1,875
-

Салдо на 31 декември 2018

884

991

1,875

-

447

447

-

447

447

Нето сметководствена вредност на 31
декември 2018
Нето сметководствена вредност на 31
декември 2017
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16.

ОПРЕМА
Движењето на опремата во 2018 година е како што следи:
Во илјади денари
Вкупно
Ревалоризирана набавна вредност
Состојба на 1 јануари 2017
Набавки
Ефект на ревалоризација

3,020
41
97

Состојба на 31 декември 2017

3,158

Состојба на 1 јануари 2017
Набавки

3,158
161

Состојба на 31 декември 2017

3,319

Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2017
Амортизација за 2017

2,719
29

Салдо на 31 Декември 2017

2,748

Салдо на 1 Јануари 2018
Амортизација за 2018

2,748
48

Салдо на 31 Декември 2018

2,769

Сметководствена вредност, 31
декември 2018
Сметководствена вредност, 31
декември 2017

17.

523
410

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ
Обврските кон добавувачите во износ од 596 илјади денари на 31 декември 2018 година (31
декември 2017: 205 илјада денари) во целост се однесуваат на обврски кон добавувачи во земјата.

18.

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ
Останатите обврски во износ од 14 илјади денари на 31 декември 2018 година (31 декември 2017:
12 илјади денари) во целост се однесуваат на обврски за персонален данок на доход.
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19.

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ
Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2018 и 2017 се состои од 201,000 целосно
уплатени обични акции со номинална вредност од 1 евро по акција. Сопствениците на обични
акции имаат право на дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание
на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.
Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2018 и 31
декември 2017 е како што следи:
Број на акции
Во %
Сопственици
Вид на акции
31 декември
31 декември
2018
2017
2018
2017
Абдулменаф Беџети
ВФП АД, Скопје
Артон Лена
Дарко Дончевски
Петар Андреевски
Bank Alpinum
Lichtenstein
Александар
Јончевски
Благоја Станоевски
Марјан Ѓуров
Сашо Дракуловски
Александар
Петрески
Виктор Павлов
Славољуб
Величковиќ
Стефан Степановски

Обични акции
Обични акции
Обични акции
Обични акции
Обични акции

14,000
-

15,000
15,000
15,000
14,000
15,000

0.00%
0.00%
0.00%
6.97%
0.00%

7.46%
7.46%
7.46%
6.97%
7.46%

Обични акции

51,000

51,000

25.38%

25.38%

Обични акции
Обични акции
Обични акции
Обични акции

15,000
20,000
15,000
20,000

15,000
14,000
15,000
20,000

7.46%
9.95%
7.46%
9.95%

7.46%
6.97%
7.46%
9.95%

Обични акции
Обични акции

12,000
20,000

12,000
-

5.97%
9.95%

5.97%

Обични акции
Обични акции

19,000
15,000

-

9.45%
7.46%

201,000

201,000

100.00%

20.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

20.1

Управување со капитален ризик

100.00%

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина
според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу
долговите и вкупната главнина.
Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати
резерви и акумулирана добивка.
Показател на задолженост
Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна
основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците
поврзани со секоја одделна класа на капиталот.
Показателот на задолженост на 31 декември 2018 и 2017 година е како што следува:
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Вкупни кредити
Пари и парични еквиваленти (Белешка 11)
Нето долг
Главнина (Белешка 19)

(6,759)
-

(4,528)
-

7,312
0.00%

7,065
0.00%
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20.
20.2

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти
Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и
основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и
финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Финансиски средства
Финансиски средства расположливи за продажба
Пари и парични еквиваленти
Побарувања од купувачи

120
6,759
1

120
4,528
890

6,880

5,538

596

205

596

205

Финансиски обврски
Обврски кон добавувачи

20.3

Цели на управување со финансиските ризици
Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен
ризик и ликвидоносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се
избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици.
Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие
ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна
Македонија.

20.4

Пазарен ризик
Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од
промена на курсот на странските валути и каматните стапки.
Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во
изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го
мери ризикот.

20.5

Управување со девизниот ризик
Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и
од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски
валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик
бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија.
СРЕДСТВА
31 декември
31 декември
2018
2017
ЕУР

Во илјади денари
ОБВРСКИ
31 декември
31 декември
2018
2017

-

887

-

-

-

887

-

-
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20.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.5

Управување со девизниот ризик (продолжение)
Анализа на сензитивноста на странски валути
Друштвото е единствено изложена на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на
10% зголемување и намалување на денарот во споредба со ЕУР. Анализата на сензитивноста ги
вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината,
при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за
10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој се
јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за
10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 10%, ефектот врз
добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле
позитивни.
Во илјади денари
31 декември
2018
2017
Ефект на добивка и загуба за годината

-

89
89

20.6

Управување со каматниот ризик
Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува
единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од
финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.
Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на
годината е како што следува:
Во илјади денари
31 декември
31 декември
2018
2017
Финансиски средства
Некаматоносни:
- Финансиски средства расположливи за продажба
- Побарувања од купувачи
Со варијабилна каматна стапка:
- Пари и парични еквиваленти

120
1
121
6,759
6759

120
890
1,010

4,528
4528

6,880
120

5,538

596

205

596

205

Финансиски обврски
Некаматоносни:
- Обврски спрема добавувачи
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20.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.6

Управување со каматниот ризик (продолжение)
Анализа на сензитивноста на каматни стапки
Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на
каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба.
За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под
претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година.
При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е
зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува
разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.
Доколку каматните стапки би биле повисоки за 2 процентни поени, а сите други варијабли
непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 би била
повисока за 135 илјада денари (2017: 91 илјади денари). Сензитивноста на Друштвото на ризикот
од промена на каматните стапки не е значително променета во 2018 година.

20.7

Управување со кредитниот ризик
Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на
деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно
соработува со успешни и кредитоспособни компании.
Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги
обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на
Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под
мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.
Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски
извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските
средства не се обезбедени со било каков колатерал.
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2018 година е како што следува:
Бруто
изложеност
Недоспеани побарувања
Доспеани но необезвреднети побарувања
Доспеани и обезвреднети побарувања

Во илјади денари
Исправка на
Нето
вредноста
изложеност

1
-

-

1
-

1

-

1
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ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.7

Управување со кредитниот ризик (продолжение)
Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2017 година е како што следува:
Бруто
изложеност
Недоспеани побарувања
Доспеани но необезвреднети побарувања
Доспеани и обезвреднети побарувања

Во илјади денари
Исправка на
Нето
вредноста
изложеност

3
887
-

-

3
887
-

890

-

890

Недоспеани побарувања
Недоспеаните побарувања на 31 декември 2018 година во целост се однесуваат на побарувања од
месец Декември 2018 година.

20.8

Управување со ликвидносниот ризик
Табели за ликвидоносен и каматоносен ризик
Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните
финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на
финансиските обврски.
Во илјади денари
31 декември 2018
Просечна
пондерирана
ефективна
каматна
стапка

Некаматоносни

0%

До 1
месец

Од 3
месеци до
1 година

Од 1-3
месеци

Од 1-5
години

Над 5
години

Вкупно

596

-

-

-

-

596

596

-

-

-

-

596

Во илјади денари
31 декември 2017
Просечна
пондерирана
ефективна
каматна
стапка
Некаматоносни

0%

До 1
месец

Од 3
месеци до
1 година

Од 1-3
месеци

Од 1-5
години

Над 5
години

Вкупно

205

-

-

-

-

205

205

-

-

-

-

205
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ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.9

Објективна вредност на финансиските инструменти
Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот
начин:
•

објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со
стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз
основа на котираните пазарни цени;

•

објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на
дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување
кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените
тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични
инструменти.

а) Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност
Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат
на 31 декември 2018 и 2017 е како што следува:
31 декември 2018
Сметковод.
Објективна
вредност
вредност

Во илјади денари
31 декември 2017
Сметковод.
Објективна
вредност
вредност

Финансиски средства
- Финансиски средства
расположливи за продажба
- Пари и парични
еквиваленти
- Побарувања од купувачи

120

120

6,759

6,759

1

120

120

1

4,528
890

4,528
890

6,880

6,880

5,538

5,538

596

596

205

205

596

596

205

205

Финансиски обврски
- Обврски спрема
добавувачи

б) Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските
средства и финансиските обврски
Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за
купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не
постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната
вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на
дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните
стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни
проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување
утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на
нивната објективна вредност. Вложувањата во подружници и придружни ентитети го претставуваат
уделот на Друштвото во вкупниот капитал на подружниците и придружните ентитети на крајот на
претходниот период на известување.
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20.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.9

Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)
в) Нивоа на објективна вредност на финансиски инструменти, мерени по објективна вредност
Хиерархија на објективната вредност
Друштвото ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по
објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја
рефлектира значајноста на инпутите користени во одредувањето на објективната вредност.
Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:
Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана
пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;
Ниво 2 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто
содржат инпути од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно
цени, или индиректни, односно извлечени од цени;
Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто
содржат инпути коишто не можат директно или индиректно да се следат на
активните пазари, односно не се видливи.
Во периодот немаше трансфери помеѓу нивоата на објективна вредност.
Следната табела прикажува анализа на финасиските инструменти кои по иницијалното
признавање се вреднувани по објективна вредност, групирани од Ниво 1 до Ниво 3, врз
основа на степенот до кој објективната вредност може да биде се следи, односно да биде
видлива.
Во илјади денари
31 декември 2018

Средства мерени според
објективната вредност
Финансиски средства
расположливи за продажба

Објективна
вредност

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

120

-

-

120

120

-

-

120

Во илјади денари
31 декември 2017

Средства мерени според
објективната вредност
Финансиски средства
расположливи за продажба

Објективна
вредност

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

120

-

-

120

120

-

-

120
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21.

ДАНОЧЕН РИЗИК
Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од
страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци
вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати
даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период,
спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите
кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат.
Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата,
помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности,
како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна
регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од
неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.
Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз
трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на
Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти
и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои
можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна
на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните
власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од
настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во
Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите
со повеќе развиени даночни системи.

22.

ДАНОЧЕН РИЗИК
На 31 декември 2017 година Друштвото управува со клиентски сметки во вкупен износ од 5,232
илјади денари. Ова се парични средства на клиентите, кои се дадени на Друштвото за купување на
хартии од вредност или парични средства добиени од продажба на хартии од вредност на
клиентите на Друштвото, а кои Друштвото ги чува на посебна сметка отворена за таа намена, и
истите можат да бидат употребени само во согласност со инструкциите на клиентите. Овие
средства не претставуваат дел од имотот на Друштвото во случај на стечај и ликвидација и не
може да се користат за намирување на обврските на Друштвото, поради што тие не се
евидентирани како средства на Друштвото.

23.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во
странска валута на 31 декември 2018 и 2017, се следните:

УСД
ЕУР

31 декември
2018

Во денари
31 декември
2017

53.6887
61.4950

51.2722
61.4907
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Годишен извештај
за работењето на брокерската куќа
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за 2018 година

Април, 2019 година
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I.

УСЛОВИ ВО КОИ ЕУРОХАУС АД СКОПЈЕ ЈА ОСТВАРУВАШЕ
СВОЈАТА ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ
1.Економскиот амбиент во Република Македонија во 2018 година и
очекувањата за 2019 година
Од аспект на меѓународното опкружување, 2018 година се
карактеризира со натамошно економско закрепнување на глобалната
економија, но истото остана во сенка на трговските тензии помеѓу САД и
Кина, случувањата поврзани со „Брегзит“ и растечкиот глобален
протекционизам. Светските берзи беа соочени со ценовни усогласувања
како резултат на најавениот прекин на неконвенционалните мерки на
централните банки за стимулирање на растот и очекувањата за пораст
на каматните стапки, што резултираше со пазарна корекција во втората
половина од 2018 година. Според објавените проекции на ММФ,
светската економија ќе забележи раст на БДП од 3,7% во 2018 година,
при

што

остануваат

присутни

ризиците

од

растечката

светска

задолженост и кревките геополитички состојби.
Во Македонија во текот на 2018 година дојде до стабилизирање на
политичката ситуација и започна нормално функционирање на новата
Влада и институциите. Интензивирањето на преговорите околу спорот
со името со Грција во првата половина во 2018 година резултираше со
потпишување на Преспанскиот договор, што дополнително влијаеше на
забрзувањето на евро-атлантските интегративни процеси на нашата
земја. Во втората половина на 2018 година се појавија неколку кризни
моменти поврзани со ратификацијата на Договорот, но со нивното
успешно финализирање во Собранието на РМ, започна интензивен
процес на прием на земјата во НАТО структурите.
Оценетиот економски раст за 2018 година согласно НБРМ
изнесува 2,3%, при што податоците за третиот квартал од годината
покажуваат раст на БДП од 3%. Стапката на инфлација следена според
индексот на трошоците на живот во периодот I-XII 2018 споредено со IXII 2017 бележи пораст од +0,6%. Физички обем на индустриско
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производство во периодот I-XII 2018 споредено со I-XII 2017 бележи раст
од +5,4%. Обем на стокова размена е следен -> Извоз = 6.908 мил.УСД
Увоз = 9.052 мил.УСД. Покриеност на увозот со извоз е = 76,3% Трговски
дефицит е во износ од 2.144 мил.УСД. Обемот на стокова размена за
периодот I-XII 2018 Vs I-XII 2017 бележи пораст од +19,2%. Кредитниот
рејтинг на Македонија е следен: Fitch ја рејтира со ББ (Потврден на
20.07.2018

со

позитивен

изглед

како

резултат

на

политичката

стабилизација и подобрувањето на клучните меѓународни односи), без
промени во однос на претходното рејтирање. Standard & Poor’s ја
рејтира со ББ- стабилен (Потврден на 17.03.2018 како резултат на
добрите економски перформанси, подобрената политичка состојба во
земјата,

како

и

правосудството,

очекувањата
јавната

за

напредок

администрација,

со

реформите

јавните

набавки

во
и

транспарентност) и без промени во однос на претходното рејтирање.
Според податоците на Министерството за финансии, јавниот долг во
2018 година изнесува 5.202 милиони евра или 48,7% од БДП.
Монетарната политика во 2018 година забележа олабавување како
резултат

на

стабилизирањето

на

очекувањата

и

довербата

на

економските субјекти. Централната банка во три наврати оцени дека
постои простор за олабавување на монетарната политика, при што
каматната стапка на благајнички записи се намали од 3,25% на 3,00% во
март, потоа на 2,75% во август и на 2,50% во декември. Притоа,
понудата на благајничките записи на аукциите остана непроменета во
износ од 25 милијарди денари. Преку намалување на каматните стапки
на овие инструменти Централната банка сакаше да поттикне посилна
кредитна поддршка на економијата од страна на банките.
2. Пазар на капитал
Стабилизирањето на политичката ситуација во земјата, решавањето на
спорот со името и забрзаната интеграција на земјата во НАТО сојузот,
придонесоа за интензивирање на тргувањето на МБХВ АД Скопје во
текот на 2018 година. Се повеќе се обрнува внимание на економските
фундаменти во инвестирањето, наспроти политичките и другите
4

фактори, а на тоа се надодадоа и солидните финансиски перформанси
кои беа присутни кај најголем дел од котираните компании на МБХВ АД
Скопје во текот на 2018. Вкупната вредност на реализираниот промет на
Македонската берза во 2018 година изнесуваше 10.414.067.246 денари
или околу 169 милиони евра и бележи раст од 119,78% во однос на 2017
година.

Преку

класично

тргување

беше

реализиран

промет

од

4.889.152.889 (4.358.179.597 промет со акции и 530.973.292 промет со
обврзници). 5.261.265.006 денари беа истргувани преку блок трансакции
реализирани на македонската берза во текот на 2018 година.
Регионалната

Платформа

која

се

создаде

во

2016

година

за

пренасочување на налози (СЕЕ Линк) во која се вклучени Македонската,
Бугарската, Загребската берза, Белградската и Љубљанската берза,
продолжи да функционира и во 2018, но и оваа година прометот преку
оваа платформа беше незначителен.
На Македонската берза во текот на 2018 година воочливо беше
намалувањето на учеството на странските инвеститори на домашниот
пазар, пред се изразено во втората половина на 2018 година, каде под
влијание на пазарната корекција која настана на странските пазари дојде
до поинтензивни продажби на странските институционални инвеститори
присутни на македонскиот пазар. Очекувањата се дека овој тренд ќе се
намали во 2019 година, а со забрзаните интеграции на земјата во
евроатлантските структури ќе дојде и до промена на овој однос, т.е. се
повеќе странски институционални инвеститори ќе бидат заинтересирани
за вложување на нашиот пазар на капитал.

II.

ПАЗАРНО УЧЕСТВО

НА ЕУРОХАУС ВО

ВКУПНИОТ ПРОМЕТ НА

МАКЕДОНСКА БЕРЗА
1. Статистика и анализа
Во текот на 2018 година, согласно измените на Законот за девизно
работење и либерализацијата на тргувањето со хартии од вредност на
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странски пазари, се овозможи домашни физички и правни лица да можат
да тргуваат на странски пазари. Во тек е изготвувањето на подзаконските
акти со кои ќе се овозможи на домашните посредници на пазарот на
капитал да се јават како посредници во тргувањето на странски пазари.
Веруваме дека со имплементацијата на ова законско решение и со
приближувањето кон евроатлантските структури, ќе се зголеми и
продлабочи економската и финансиската соработка помеѓу земјите од
регионот и од ЕУ, а со тоа и Еурохаус ќе даде свој придонес во делот на
берзанското работење..
2018 година може да се окараткеризира како една од најуспешните
години во работењето на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.
Брокерската куќа реализираше вкупен промет во износ од 2.742.777.461
денари или околу 44,6 милиони евра, од кои во класичното тргување беа
реализирани 1.475.698.346 денари или 24,0 милиони евра, преку блок
трансакции беа реализирани 1.266.116.132 денари или 20,6 милиони
евра. На јавни берзански аукции беа купени акции и обврзници во вкупен
износ од 7.481.689 денари. Пазарното учество на Еурохаус АД Скопје во
вкупното тргување на МБХВ АД Скопје изнесуваше 13,2% и според
реализираниот промет брокерската куќа е рангирана на 4-то место во
2018 година.
Податоци за тргувањето на Македонската берза во 2018 година и
учеството на Еурохаус АД Скопје во некои сегменти:
•

Вкупниот

промет

(по

сите

основи)

во

2018

година

=

10.414.067.246 денари (околу 169,2 мил. EUR) што претставува
зголемување за 119,78% во споредба со 2017 година. Вкупен
промет на Еурохаус АД Скопје во 2018 = 2.742.777.461 денари или
околу 44,6 милиони евра што претставува зголемување за
192,78% во споредба со 2017 година
•

Остварениот промет со класично тргување со акции и
обврзници во 2018 = 4.889.152.889 ден (околу 79,5 мил EUR) што
преставува зголемување за 68,14% во споредба со 2017 година.
Еурохаус АД Скопје во 2018 во овој сегмент оствари промет од
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1.475.698.346 денари или 24,0 милиони евра, што претставува
зголемување за 109,12% во споредба со 2017 година.
•

Остварениот промет преку блок трансакции со акции и
обврзници во 2018 = 5.261.265.006 ден (околу 85,5 мил EUR) што
преставува зголемување за 189,44% во споредба со 2017 година.
Еурохаус АД Скопје во 2018 во овој сегмент оствари промет од
1.266.116.132 денари или 20,6 милиони евра, што претставува
зголемување за 477,78% во споредба со 2017 година.

•

Вкупниот број на трансакции (по сите основи) во 2018 година
изнесуваше 23.716 што преставува зголемување за 47,81% во
споредба со 2017 година. Еурохаус АД Скопје во 2018 во овој
сегмент реализираше вкупно 6.193 трансакции, што претставува
зголемување за 74,99% во споредба со 2017 година.

•

Најтргувани акции од официјалниот пазар во 2018 година беа
акциите на Комерцијална банка АД Скопје со промет од околу
67,12 мил EUR, Макпетрол АД Скопје со промет од околу 9,85 мил
EUR и Алкалоид АД Скопје со промет од околу 9,34 мил EUR.

III. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
1. Акционерски капитал
Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје е основана со капитал од 150.000
EUR, а со докапитализацијата која се направи во 2011-та година вкупниот
број на акции издадени од Еурохаус АД Скопје на 31.12.2018 година
изнесува 201.000 обични акции со номинална вредност од 1 EUR за една
акција или вкупен номинален акционерски капитал од 201.000,00 ЕУР.
Друштвото има само обични акции и нема издадено друг тип на хартии
од вредност.
Акциите се регистрирани и се водат во Централниот депозитар за хартии
од вредност на Р. Македонија.
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Обичните акции на сопствениците им даваат право на глас на Седниците
на Собранието на акционери и право на исплата на дивиденда. Една обична
акција дава право на еден глас на Седниците на Собранието на акционери.
2. Сопственичка структура
Заклучно со ден 31.12.2018 година бројот на акционери во Еурохаус АД
Скопје изнесува 10, од кои 1 е правно лице, а 9 се физички лица.
Во сопственичата структура 1 лице е нерезидент, а 9 се домашни лица.
Од вкупниот број акции издадени од Еурохаус АД Скопје 25,38% припаѓаат
на нерезиденти, а останатите 74,62% на домашни лица.

3. Корпоративно управување
Еурохаус АД Скопје има јасна организациска структура која прецизно ги
дефинира правата и обврските на Одборот на директори, Извршниот
директор, како и на другите вработени во Друштвото. Контролата и
секојдевното работење на Еурохаус АД Скопје е дефинирано преку интерни
политики и процедури на работа.
Корпоративното управување на Еурохаус АД Скопје е истакнато преку
органите на управување, кои имаат клучна улога во ефикасното работење
на Друштвото. Еурохаус АД Скопје во 2018 година се управуваше преку
статутарно утврдените органи чии права и обврски се утврдени во Статутот
на Еурохаус АД Скопје, Закон за хартии од вредност и Закон за трговски
друштва.
Еурохаус АД Скопје максимално се приддржуваше кон сите Закони и
Правилниците за работа изготвени од Комисијата за хартии од вредност на
Р. Македонија.
Собрание на акционери - во 2018 година Еурохаус АД Скопје одржа
Годишно и Вонредно Собрание на акционери. Редовното годишно Собрание
се одржа на ден 05.06.2018 година на која беа донесени следниве одлуки:
- Одлука за избор на записничар,
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- Одлука за избор на претседавач,
- Одлука за усвојување на годишна сметка,
- Одлука за усвојување на ревизорски извештај,
- Одлука за распределба на добивка,
- Одлука за избор на ревизорска куќа за 2018-та година,
-

Одлука за усвојување на извештајот за работата на Одборот на

директори,
-

Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на

директори
-

Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на

брокерската куќа
Вонредното собрание на акционери се одржа на ден 05.10.2018 година
на кое беа донесени следните одлуки:
-

Одлука за усвојување на Записникот од претходното Собрание на

акционери.
- Одлука за отповикување на член на Одборот на директори;
- Одлука за именување на член на Одборот на директори.
Одборот на директори во 2018 година одржа 5 седници. На седницата
одржана на 05.10.2018 година дојде до промена на составот на Одборот на
директори, согласно донесените одлуки на Вонредното собрание на
акционери. Моменталниот состав на Одборот на директори е следен:
1.

Омар Кокановиќ Престседател на Одбор на директори, економист

2.

Љупче Узуновски – независен член на Одбор на директори, електро
инженер

3.

Стефан Степаноски – извршен член на Одбор на директори,
магистар по економиски науки

Во својата работа во 2018 година Одборот на директори покрај
останатите активности и одлуки ги донесе и следните поважни одлуки:
-

Одлука за усвојување на финансиските извештаи и завршната сметка со
датум 31.12.2017 година
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-

Одлука за свикување на Годишно Собрание на акционери закажано за
05.06.2018 година;

-

Одлука за свикување на Вонредно Собрание на акционери закажано за
05.10.2018 година;

-

IV

Одлука за одобрување на голема трансакција со клиент;

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
Решавањето

на

политичката

криза кон крајот

на

2017

година,

решавањето на спорот за името, ратификацијата на Договорот од Преспа како
и

забрзаните

НАТО

интегративни

процеси

влијаеја

позитивно

врз

интензивирањето на тргувањето на Македонската берза во текот на 2018
година. Секако, основата за сето тоа беа добрите финансиски резултати кои
котираните компании на МБХВ ги презентираа во текот на целата година.
Во 2018 година беше емитирана и 17-тата емисија на обврзници од
денационализација што влијаеше стимулативно на порастот на прометот
реализиран од страна на Еурохаус АД Скопје. Со овие обврзници во текот на
годината беше реализиран вкупен промет од 99.230.273 денари или над 1,6
милиони евра при купување и продавање.
Во 2018 година трошоците на куќата целосно се покриваа од приходите
од тековното работење.
Нето добивката во 2018 година се зголеми во однос на минатата година
и изнесуваше 247 илјади денари.
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1. Финасиски резултати
Еурохаус АД Скопје за 2018 година оствари нето добивка во своето
работење во износ од 246.797,00 денари.

-

Вкупните приходи од провизии на Еурохаус АД Скопје во 2018
година

изнесуваат

15.769.286,00

денари,

бележат

зголемување од околу 193% во однос на 2017 година.

-

Вкупни приходи од камати кои ги оствари Еурохаус АД Скопје
во 2018 година од депозити во комерцијални банки се на
приближно исто ниво како и во 2017 година -> 124.337.

-

Вкупната актива на 31.12.2018 година изнесуваат 8.149.358,00
ден што претставува минимално зголемување во однос на
минатата година.

-

Вкупните

обврски

на

31.12.2018

се

838.575,00

што

претставува пораст од 284% во однос на минатата година.

-

Акционерскиот капитал и резервите на 31.12.2018 изнесува
7.310.963,00

денари

што

претставува

зголемување

на

капиталот од 3,5% во однос на 31.12.2017 годинa

Еурохаус АД Скопје
Извршен директор
м-р Стефан Степаноски
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ЕУРОХАУС АД, СКОПЈЕ

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

